Formandsberetning
Ved DSMM’s generalforsamling d. 30/3 2019
Bestyrelsen for DSMM bestod i 2018 af:
• Helle Borgstrøm (formand)
• Berit Schiøttz-Christensen (næstformand)
• Charlotte Voglhofer (formand for uddannelsesudvalget)
• Morten Rossen (kasserer)
• Peter Stæhr (sekretær, web-master)
• Niels Bro Madsen
• Frederikke Uldall Urne
• Salli Rose (Yngre Læge repræsentant, ikke stemmeberettiget)
• Karen Goss (associeret medlem, ikke stemmeberettiget)
• Peter Silbye (associeret medlem, ikke stemmeberettiget)
DSMM har på nuværende tidspunkt 376 medlemmer. Vi var 390 medlemmer på samme
tid sidste år. Vi har således netto mistet 14 medlemmer mod 100 medlemmer forrige år.
Så det kraftige medlemsfald er stagnerende med tilgang af nye unge medlemmer. Men vi
har fortsat mange inaktive medlemmer. 80 medlemmer er over 70 år og vi har 18
pensionister under 70 år.
Vi har uændret 47 diplomlæger hvoraf 16 tager privatpatienter.
Men nu har vi for første gang i mange år venteliste til de 2 kommende grundkurser, så det
ser ud til, at der er en ny generation på vej.
Jeg vil gerne rette en tak til alle, der har været med til at præge DSMM i 2018 med møder
og andre aktiviteter på selskabets vegne. Tak for alle jeres bidrag.
Bestyrelsesarbejdet:
Bestyrelsen har haft 5 bestyrelsesmøder 2018.
Vi har ud over kursusaktiviteten beskæftiget os med den fremtidige strategi for
uddannelsen set i lyset af det internationale samarbejde. Herudover har der været mange
aktiviteter til fremme for selskabets PR.
Ændringer i Kursusaktiviteterne:
• Med stor ihærdighed, og efter flere afslag er det lykkedes Charlotte Vogelhofer at få
accepteret et kursus under Systematiske Efteruddannelse med titlen ”Den
Diagnostiske udfordring”. Her kan screening af bevægeapparatet puttes ind. Vi
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håber, det kan øge interessen for selskabets øvrige kurser. Første kursus løber af
stablen 6. maj med Finn Johannsen, Berit Schiøttz-Christensen, Peter Silbye og
Charlotte som undervisere. Der er venteliste til dette og det efterfølgende kursus til
efteråret.
Vi har nu 2 grundkurser, hvoraf det ene under navnet Ryg-, ekstremitets- og
idrætsmedicinkursus er lagt på La Santa for at øge interessen. Det fandt sted for
første gang januar 2019 og var fuldtegnet.
Det andet grundkursus forbliver i Danmark under navnet Columna kursus og bliver
reduceret til 4 dage fra 2020.
Øvelseskurset har skiftet navn til Idræts- og overbelastningsskader og kan nu først
tages efter MET A kurset. Ideen er at højne niveauet.
Vi har oprettet et nyt kursus, CST og MFR B som forlængelse af CST og MFR A. A
kurset beskæftiger sig primært med columna og costae, mens B kurset ud over
repetition fra A kurset beskæftiger sig med ekstremiteter.

Undervisning internationalt:
• Vi havde i april måned glæde af Michael Kucheras undervisning på Masterkursus.
Han vil fortsætte undervisningen de kommende Masterkurser, næste gang 26. april
i år.
• Lars Faldborg og undertegnede underviste på Workshop i Paris i forbindelse med
det årlige FIMM møde. Vi viste det thoracale sjalsgreb med den funktionelle
diagnostik og behandling. Karen Goss var med til at planlægge undervisningen,
som blev godt modtaget.
• Undertegnede fik på ESSOMM konferencen dec. 2018 mulighed for at vise den
funktionelle diagnostik og behandling af nakken med integrerede teknikker. Det
afstedkom en lang og positiv diskussion med sammenligning af den
midteuropæiske, amerikanske og danske tilgang til MM behandling.
Revision af DSMM´s lærebog:
Vi har fået tilladelse af redaktører og Munksgaard til at lave en revidering eller helt ny
udgave af lærebogen. Vi har planer om at starte dette store arbejde i løbet af 2019.
Overtagelse af kursustilmeldingen fra Lægeforeningen:
Som sagt på sidste Generalforsamling, er vi meget trætte af samarbejdet med
Lægeforeningen omkring kursustilmelding og administration af kursusgebyrer. Den
elektroniske kursustilmelding er uændret meget ustabilt, og kursusgebyrerne kommer
uspecificerede og flere måneder for sent retur til DSMM.
Vores IT konsulent Claus Vogelhofter har lavet et system, så vi selv kan overtage
kursusadministrationen. Vi regner med at DSMM´s sekretær kan overtage
administrationen sammen med Morten Rossen i løbet af året og fuldt ud fra 2020.
PR-aktiviteter:
• Peter Silbye og Charlotte Vogelhofer har haft en artikelserie i Månedsskrift for
Praktisk Lægegerning med diagnostik og behandling af lændesmerter.
• Finn Johannsen har haft artikler i samme Månedsskrift om blokader.
• Vi har annonceret kurser i Ugeskrift for Læger og Månedsskrift for Praktisk
Lægegerning.
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Vores IT konsulent har lavet et nyt koncept på nyhedsbrevene. De bliver nu
udsendt kvartårligt til alle PLO’er og øvrige DSMM medlemmer med direkte link til
kursustilmeldingen. Det har givet mange hits på hjemmesiden.
Undertegnede har skrevet en klumme til Kiropraktoren, som lige er udkommet.
Peter Silbye har undervist i Akupunkturforeningen
Charlotte og undertegnede har fortalt om MM i efteruddannelses grupper (ikke
øvegrupper).
Peter Silbye og Morten Rossen har undervist YL i nakke-skulderlidelser.
Vi har et lille samarbejde med den interaktive øvelses app InjuryMap med gensidig
annoncering.

Herudover:
• Vi har undersøgt mulighederne for anden lokalitet til afholdelse af kurser. Planen er,
at vi fremover vil bruge Munkebjerg til kursusaktiviteterne i Danmark. Det kommer til
at gælde for 2020 kurserne.
• Vi har revideret Tøjetiketten og tilføjet regler for foto- og videooptagelse under
kurserne
• Vi har opdateret vores datapolitik i henhold til den nye lovgivning.
• De gamle lejer er solgt, der var 13 brugbare.
Øvegrupper:
Vi har fortsat 11 aktive øvegrupper rundt om i landet, langt de fleste med DSMM lærere
som undervisere.

Helle Borgstrøm
Formand DSMM

